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تیاری پہالں دیتوں  مشورےطبی   

 

سکون، آپ نوں پر۔ اے اچاہی دسکھ لینا نوں مہارتوں  لئی گل بات دیاں موثر دو طرفہ ابالغنوں  دونواں مریضاںتے طبی عملے 

عقل بجائے دی دوبدو ہونے  ہاں دے نالان دے نال گل بات کردیاں ہویاںطبی عملے تے  اے اچاہی دہونا  معاونتیتے  دیانت دار

، تو ووضروریات گنوا رہے ہو آپ اپنیاںجدوں ، وچ لفظاں۔ دوسرے ی دی اےچاہ گزارشات پیش کرنی اپنی دے نالمندی 

 ۔ھوخیال رکدا وی یاں دوسر

 پہالںتوں طبی مشاورت  (1)

 ، جیسا کہ:ومرتب کررپورٹ دی تبدیلیوں دی قسم وی کسی  وچاپنے جسم  .1

  جگہتے وقت دا شروعات دی بیماری 

  رنگ/خاصیت، درد، بھوک، ذہنی کیفیت، جسمانی دا درجہء حرارت، وزن، پیشاب و پاخانے دا عالمات )جسم

 سن ہونا، وغیرہ(دا قوت، عضالت 

 ندے نیںسبب بندا  ہاںان عناصر یہڑےکتے  ندیاں نیںعالمات واقع ہوایہہ  دے نالکس کثرت تے  کتھے 

  ےیا ہووہودا آپ جو کہ معالجہ تے میڈیکل ہسٹری دی آپ 

 ادویاتی الرجی 

  میڈیکل ہسٹریدی خاندان دے آپ 

 ۔کرودرست معلومات جمع تے موزوں  وچصورت دی تشخیص توں جمع بندی: تاخیر دی ڈیٹا  .2

  کرواستفسار توں دیگر معالجین لئی دے یا مشاورت کرو چیت  دے نال باتاپنے معالج 

  دے ہسپتال لئی دے یا مزید معلومات کرو مطالعہ دا معلوماتی شیٹ لئی دے یا حوالے  ھوپڑنوں طبی موادات

 کرودورہ دا پیشنٹ ریسورس سنٹر 

  اس او یا  ریا ہووےمرض الحق نوں  ایہہ  ہاںجنکرو  دے نالدیگر مریضوں  ایسےشراکت دی اپنی معلومات

 شکار ہوںدا مرض 

  کرویقین نہ تے غیر مصدقہ معلومات 

چاہی مطلع کرنا نوں  متعلقہ ہسپتال/کلینک نوں  آپ  سکے تے،۔ اگر ایسا نہ ہو کرواؤبروقت عالج تے لیو وقت دا مالقات  .3

 ۔چاہی دی اےوقت لینا تے کوئی لئی دے مالقات تے  دی اے

  دندے طبی مشاورت  (2)

س رے کیاں(، ااپوائنٹمنٹ لسٹ، محفوظ کردہ ٹیسٹ پیپر، ٹیسٹ رپورٹ) تمام ادویات جو آپ لے رہے ہیں،او  نوںآپ  .1

 ۔یاں چاہی دیاں نیںں(، وغیرہ ہمراہ الناں(، طبی رپورٹ)افلم)

توں صورت حال دی رہ جانے توں چھے جانے پتے ضیاع دے تاکہ وقت  اوسکدے لکھ تے آپ اپنے سواالت پیشگی طور  .2

 :ندیاں نیںجا کیتیاںپیش و نالچند مثاایتھے ے۔ واسطہ نہ پیو
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i.  اوسکدے آپ پچھ  ے، توےا گیا ہومرض تشخیص کیتایہہ پہلی بار  نوںاگر آپ: 

 ؟اے؟ کیہڑے معالجے دستیاب نیںبیماری الحق  ینوں کیہڑیم 

  ؟سکدا اےاثر ہو  یکتے میرے جسم دا ں؟ اس بعد از مرض اثرات نیتے کی ضمنی اثرات دے کس معالجے  

  یں؟نکی امکانات دے معالجہ کم کرے گا؟ میری صحت یابی ایہہ کی 

  گے؟ہوون کی اثرات مرتب تے میرے جسم دے اس معالجے 

  یں؟نکی امکانات دے ذریعے میری صحت یابی دے اس معالجے 

  ں گا؟اجا سکتے کب تک کام  میںں گا؟ اجا سکتے باوجود کام دے اس  میںکتنا وقت لگے گا؟ کی تے اس معالجے 

  ؟اے اچاہی دکی کرنا  ے مینوںمیری حالت بدل جائے تاگر 

ii. سکدے اوآپ پچھ  ے، تے والے مریض ہواگر آپ دوبارہ معائنہ کروان: 

  کس طرحتوں ما بعد اثرات دے اپنی بیماری میں ے؟ ا؟ کی میری حالت تسلی بخش وچ اےمیری بیماری کس مرحلے 

 ے گا؟ئمنا کرنا پسادا مابعد اثرات دے کسی طرح  ینوںں؟ کی مافوظ رہوحم

  طویل مدتی دے ادویات  وے؟ کیا جاتلی وچانداز  موزوںکس طرح  نوںیں؟ دوا کوئی ضمنی اثرات ندے کی ادویات

 یں؟نکوئی ضمنی اثرات دے استعمال 

 ے یا اے؟ مثالً، الٹ رہی اے یا ٹھیک ہو رہی اکہ میری بیماری بدتر ہو رہی  سکدا اےمعلوم ہو  مینوں کس طرح

 ے؟اپیچیدہ ہو رہی 

  گے؟ نں تک ہی رہبعد ما بعد اثرات مناسب حدا توںحصول دے کی معالجے 

 اچاہی دکی کرنا  ینوںے؟ مامتعلقہ عالمت توں میری بیماری ایہہ ۔ کی یا سیبہتر محسوس نہیں ہو راں وچ ند یہحال 

 ؟اے

iii.  آپ توں گے، اس حوالے  ے نہیں پئے جاؤبیمار تدوبارہ تھے یا آپ ک سکدی اےتبدیلی آ تک  کدوں وچحالت دی آپ

 :اوسکدے سوال کر 

  ے؟اواپس آ گیا تے کون سا حصہ پہلی حالت دا میرے جسم 

  نت عارضی ہواعالمایہہ  گے؟ کیہوون کی اثرات تے یرے مدے  ہاں؟ اناںگیہوون کون سی عالمات بعدازاں واقع 

 ؟سکدا اےعالج ہو دا  ہاںانیا دائمی؟ کی  اںگی

  کی امکانات دے یں؟ میری صحت یابی نعالج فی الوقت دستیاب  ے کیہڑے، تسکدا اےعالج ہو س بیماری دا ااگر

 یں؟ن

 ؟اےامید  وی کوئیدی یابی  صحتتے  سکدا اےمیرا معالجہ ہو وی  کی فیر اے،کوئی عالج نہیں دا  اگر اس 

  جیسا کہ درد(؟ سکدے نیںنجات دال توں عالمات بیماری دی  یں جو کہ مجھےنمعالجے دستیاب  ایسےکوئی کی( 

 ندا ا جاتکی س طرحے؟ عالج کاموزوں  دے نالحوالے دے یری بیماری او کہ کیہڑا معالجہ مے دسمجھ ڈاکٹر، آپ کی

 ؟ندی اےتوقع رکھی جادی  کرن کیتوں  میرے؟ ندے نیںہوکی ضمنی اثرات تے اثرات دے دا ؟ اس اے

اس حوالے تے بنیاد دی مطلوبہ معلومات تے اپنی حالت  نوںآپ  نیں۔لئی صرف حوالے دے  الںباال مثا )نوٹ: درج

 ۔اں چاہی دیاں نیںترمیمات خود کرنیتے انتخاب دا سواالت توں 
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 والے نکات جاونبعد یاد رکھے  توں مشورے (3)

 وچجسم دے کہ آپ لیو ؛ تحریر کر ومطابق دوا لیدے مقدار  دسی گئیتے ے کہ طے شدہ شیڈول ضروری الئی دے آپ  .1

بعد کی توں دوا لینے تے  یا اےاثر ردا کس درجے تک ان تے ، دوں تک ریا اےاثر کدا ، اس تبدیلیاں واقع ہوئیاں نیں کی

 ۔ کول جاؤدے معالج  دے نالمتعلقہ ریکارڈز تے وقت اپنی ادویات دے ؛ فالو اپ مالقات نیں ضمنی اثرات مرتب ہوئے

 ۔کروآگاہ تے فوری طور  بے اطمینانی محسوس ہوندی ہووے، تے طبی عملے نوںبعد کوئی  توںدوا لینے  نوںاگر آپ  .2

 توجہ مل سکے۔تے مناسب دیکھ بھال  نوںتاکہ آپ کرو آگاہ  نوں لیاںاپنے خاندان واتوں اپنی کیفیت  .3

 

 مشورے نالحوالے دے ابالغی عمل  دے نالطبی عملے  (4)

  ۔کروکوشش دی سمجھنے  نوںتفصیالت دی معائنے تے معالجے تے کرو واضح  نوںمقصد دے اپنی مشاورت 

  ۔کروگریز توں از خود تشخیص تے کرو آگاہ توں اپنی عالمات  نوںمعالج 

  دوبارہ  ے، تووےسمجھ نہ آ رہی ہ نوں۔ اگر آپ کروکوشش دی چھنے ووے، تے سواالت پسامنا ہدا مشکالت  نوںاگر آپ

 ۔کروسوال 

  ۔سکدے نیںپچھے جا  توںسواالت کئی مقامات  اے،یں ئن ضرورتدی سب کچھ جاننے اک واری  نوںآپ 

 نوںآپ جدوں  سکدے اوجا کول دے معالج وی  دے نالارکان دے آپ اپنے خاندان  ےت وےاگر ضرورت محسوس ہو 

 ۔سکدے نیںسوال پچھ  کولوںجگہ معالج دی خاندانی ارکان آپ تے ایہہ وقت ملے دا مالقات 

  ۔کرواظہار  اپنیاں حاجتاں تے خواہشاں دا، تے وو، بامقصد رہدیودونوں  فریقین دے جذبات تے توجہ 
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